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Seramik fayanslar, artık ıslak hacimlerin olmazsa olmazları 
arasında yer alıyor. Pratik özellikleri sayesinde, diğer yaşam 
alanlarında da daha fazla kullanılmaya başlandı. Hijyenik 
açıdan sakıncasız olan ve kir tutmayan seramik fayanslar, 
çok kolay temizlenebilmektedir. Uzun lafın kısası: Seramik 
fayanslar, gerek içeride, gerekse dışarıda kullanılmak üzere 
çok uygundur.

Mükemmel kullanım özelliklerine sahip olan seramik fayanslar, 
estetik açıdan da kusursuz bir görüntü sergilemektedir. 
Her tarza ve zevke uygun bir seramik fayans bulabilmek 
mümkündür. Fayanslarınızı ister kendiniz döşeyin, ister bir 
profesyonele döşetin, hiç fark etmez; özellikle kenar ve geçiş 
bölgelerine dikkat edin. Çünkü seramik bir döşeme kaplaması, 
en kenar noktalarına kadar gerektiği gibi döşendiği takdirde 
kusursuz bir görüntü sergiler.

Hiç dikkat çekmeyen kenar korumaları; köşe, çeyrek daire, 
kare, merdiven, derz kapatma veya genleşme derzleri 
profilleri gibi tasarımsal unsurlar da dahil olmak üzere, 
PROBAU®'da her duruma uygun bir fayans profili bulabilirsiniz. 

sayın 
Müşterilerimiz,

Genel Bakış
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Renkli Fayans Yönlendirme
sistemi

Köşebent Profiller

çeyrek Daire Profiller

Kare Profiller

Merdiven Profilleri

Derz Kapatma Profilleri

Genleşme Derzi Profilleri

Oryantasyonunuz için
Projeniz için gerekli olan uygun ürünler, yapı marketinde 
kolayca bulabilmeniz için, fayans profillerinden oluşan ürün 
yelpazemiz için bir renkli yönlendirme sistemi geliştirdik.

›  Profesyonel fayans döşeme ustalarıyla gerçekleştirdiğimiz 
sıkı bir işbirliği sayesinde, en yüksek seviyede hesaplılık.

›  Yüksek stabilite ve burulma rijitliği sağlayan gelişmiş profil 
teknolojisi.

›  Dünya çapında tek olan üniversal delik düzeninin, sıradan 
profil deliklerine kıyasla, ikna edici  özellikteki teknoloji 
avantajı

›  Fayans ile zemin arasında optimum düzeyde bir temas  
yüzeyinin oluşabilmesi için yapıştırıcı veya harcın daha iyi 
nüfuz edebilmesi amacıyla mümkün olan en büyük delikler

›  Çivi veya vidalar için küçük yuvarlak ve uzun delikler (örn; 
duvarlarda ön sabitleme amaçları için)

›  Derz malzemesinin, kenar yüksekliğince mükemmel bir  
şekilde „kavranmasını“ sağlayan bitiş kenarının derin 
olukları.

›  Sabitlenen kenarın ince olukları, yapıştırıcının veya  
harcın yapışma kapasitesini belirgin oranda arttırır.

›  Ucuz bir fiyata, mükemmel bir profesyonel kalite sunan en 
modern üretim prosesleri.

›  Kolay döşenebilirlik sayesinde, zamandan ve maliyetten 
tasarruf.

PROBAU® Fayans Profillerini 
seçmeniz için iyi Nedenler
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1.  Uygun profili seçerken, profilin, fayansın kalınlığından 
biraz daha yüksek olmasına dikkat edin. (Fayans yapıştırıcı 
tabakasını uygun kalınlıkta çekerseniz, fayans ve profil 
yüksekliğini tam olarak birbirine göre ayarlayabilirsiniz.) 

2.  Fayans yapıştırıcısını, istediğiniz kenara kadar sürün. 

3.  Fayans profilini, kuvvetlice yapıştırıcının içine bastırın ve 
hizalayın. (Fayans yapıştırıcısının üretici açıklamalarına 
uyun!) 

4.  Şimdi fayansları döşeyin. Fayansları döşerken, profile  
doğru uygun bir derz mesafesi bırakın. (Dikkat: Hasar-
lardan kaçınmak için, profilin üzerindeki olası yapıştırıcı 
kalıntılarını hemen temizleyin.)

5.  Fayans yapıştırıcısı serleştikten ve fayans, profil ve zemin 
arasında sağlam bir bağlantı oluştuktan sonra, derz dol-
durma çalışmasına geçebilirsiniz.

Uygun profil yüksekliğini burada bulabilirsiniz:

Fayans kalınlığı Profil Yüksekliği

2,5–3,5 mm 4,5 mm

4,0–5,0 mm 6,0 mm

6,0-7,0 mm 8,0 mm

8,0-9,0 mm 10,0 mm

10,0-11,5 mm 12,5 mm

12,0-14,0 mm 15,0 mm

Üniversal Delik Düzenine sahip Köşebent Profiller
Köşebent profil, fayans kenarlarını hasarlara karşı etkin bir 
şekilde korur. Örn; ucuz fayanslar veya kesme kenarlarında 
da görüleceği gibi sırlı olmayan fayans kenarları, mekanik 
zorlanmalara karşı korunmalıdır. Ayrıca, kenarlarda kullanılan 
fayans profilleri, tabii ki görsel anlamda da bir değer katar.
Bunun ötesinde, fayans profilleri sayesinde, fayanslar daha 
kolay döşenebilir. Profiller; fayansların düz hizalanabilmesine 
veya düz bitirilebilmesine izin verirken; diğer döşeme kap-
lamaları, sıvalar, duvar kağıtları, bireysel tasarımlı paspaslar 
ve çok daha fazlası ile düz bir şekilde bitişmesini de olanaklı 
kılar.

Bükülebilir Köşebent Profil
Bükülebilen köşebent profiller, bükme makinesi kullanılmak-
sızın bükülebilmelerini sağlayan özel deliklerle donatılmıştır. 
Uzun delikler, sadece yapıştırıcının optimum düzeyde nüfuz 
etmesine değil, ayrıca çivi ve vida deliği olarak da işlev görür.

Kolaylaştırılmış döşeme 

Bitiş Profilleri ve Aksesuarlar
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çeyrek Daire Fayans iç ve Dış Köşe Profilleri
Alüminyum, plastik veya paslanmaz çelik çeyrek daire iç ve 
dış köşe profilleri ile,  birbiriyle bitişen iki dikdörtgen çeyrek 
daire profil ile, temiz, görsel olarak çekici ve homojen bir dış 
veya iç köşe elde edebilirsiniz . Profillerin testere ile gönye 
kesilmesi gerekmez.

Üniversal Delik Düzenine sahip çeyrek Daire Profiller
Fayans kaplamalarda duvar dış köşesi olarak kullanılmak 
üzere uygun olan çeyrek daire fayans profili, fayans kenar-
larını etkin bir şekilde korur. Simetrik olan profil, bu özelliği 
sayesinde her zaman aynı görünür. Kapalı şekli sayesinde 
stabil olan profilin derzleri de daha kolay doldurulabilir. 
Çeyrek daire profili, bir dış duvar kenarına uygulamak istiyor 
olmanız durumunda, ilk önce, duvarın birinin fayansını 
döşeyip bitirin, yapıştırıcıyı daha sonra ikinci duvarın köşe 
bölgesine sürün. Daha sonra profili yapıştırıcı yatağına  
bastırın ve hizalayın. Artık her tarafa yapıştırıcı sürebilir ve 
kalan fayansları döşeyip hizalayabilirsiniz.
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Kare Fayans Köşe Profili
Uygun renklere sahip kare köşe profilleri ile, iki veya üç adet 
birbiriyle dik açıyla bitişen, temiz ve görsel olarak çekici bir 
dış veya iç köşe oluşturulabilir.

Üniversal Delik Düzenine sahip Kare Profiller
Fayans kaplamalarda dekoratif duvar dış köşesi olarak 
kullanılmak üzere uygun olan kare fayans profili, fayans 
kenarlarını etkin bir şekilde korur. Bu profiller bordür olarak 
döşenerek de tüm dikkatler üzerlerinde toplanabilir. Profil; 
kapalı şekli sayesinde, yere de döşenebilir. 
Kare profili, bir dış duvar kenarına uygulamak istiyor olmanız 
durumunda, ilk önce, duvarın birinin fayansını döşeyip 
bitirin, yapıştırıcıyı daha sonra ikinci duvarın köşe bölgesine 
sürün. Daha sonra profili yapıştırıcı yatağına bastırın ve hiza-
layın. Artık her tarafa yapıştırıcı sürebilir ve kalan fayansları 
döşeyip hizalayabilirsiniz. 
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Merdiven kenar profili „Basit“ ve „Florentiner“
Merdiven kaplamaları ve kenarları, döşemenin diğer taraf-
larından çok daha fazla fiziksel zorlanmalara maruz kalır. Bu 
nedenle, merdiven kenarları etkin bir şekilde korunmalıdır. 
Ayrıca kenarlar, kaydırmaz da olmalıdır. 
Merdiven kenar profilleri „Basit“ ve „Florentiner“, kaydırmaz 
bir yüzeye sahiptir. Bu profiller ile, merdiven kenarlarınızı 
emniyetli ve dekoratif bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Kapalı 
şekilleri sayesinde stabil olan merdiven profillerinin derzleri 
de daha kolay doldurulabilir.
İlk önce, üst kenarlar zemine silme olacak şekilde, en üstteki 
merdiven aynasının kaplamasını döşeyin. Merdiven kenar 
profili daha sonra sadece harç yatağı veya fayans yapıştırıcıya 
bastırılır. Merdivenin çok fazla yıpranmış olması durumunda, 
profil, vidalanmak üzere öngörülen deliklerden ek olarak 
vidalanmalıdır.

Merdiven Kenar Profili “Gerçek Ahşap”, tip 1 ve tip 2
İşlenmemiş meşe ahşabı merdiven kenar profili, merdiven 
kenarlarına dekoratif bir koruma sağlar. Sadece ahşabın 
boyanabilmesi imkanı vardır.

Merdiven Kenar Profilleri
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Üniversal Delik Düzenine sahip sistem taşıyıcı Profil
Taşıyıcı profiller, kombine veya standart merdiven profil-
lerinin tespit edilmesi için gereklidir. Merdiven kaplama-
ları, döşemenin diğer taraflarından çok daha fazla fiziksel 
zorlanmalara maruz kalır. Teknikerlerimiz, büyük bir itinayla, 
bu yüksek gereklilikleri yerine getirebilecek bir profil sistemi 
geliştirdi. Ürün yelpazesi; istediğiniz gibi kombine edebile-
ceğiniz farklı kaplama yüksekliklerine uygun sistem taşıyıcı 
profiller, kombine merdiven profilleri ve standart merdiven 
profillerinden oluşmaktadır. Sistem taşıyıcı profil, tamamen 
döşendikten sonra görünmez. 

Sistem taşıyıcı profilin renk kodlaması, kaplama yüksekliğinin 
hızlı ve kolay bir şekilde ayırt edilebilmesine izin veriyor.

 
Kombine Merdiven Profili ve standart Merdiven Profili
1.  Kombine merdiven profilini, istediğiniz emniyet dolgusu 

ile kombine edin. Kombine merdiven profili, fayanslarla  
birlikte döşenen sistem taşıyıcı profilin üzerine ilgili 
vidalarla monte edilir. Emniyet dolgusu entegre edildikten 
sonra vidalar görünmez. (Lütfen, emniyet dolgusunun, 
esnek bir yumuşak plastik malzemeden olmasına dikkat 
ediniz. Dolguyu kesmeden önce çekip, uzatmayın. Bu 
şekilde, dolgunun tekrar büzüştüğünde, boyunun kısa 
olmasını önlemiş olursunuz.)

2.  Standart merdiven profilleri, üzerlerine üretim tesislerinde 
özel bir bant yapıştırılmış olan emniyet oluklarına sahip 
bir ayak basma yüzeyine sahiptir. Çok katmanlı takviye ve 
aşırı zorlanmalara dahi karşı koyabilecek bir güce sahip 
ve –20 - +60 °C arası sıcaklıklara karşı dayanıklı olan bu 
yapışkan bant, maksimum oranda bağlantı stabilitesi ile 
en yüksek seviyede emniyet ve yürüme rahatlığı sunuyor. 
Sistem taşıyıcı profili monte ederken, yüzeyinde yağ  
olmaması ve temiz olmasına dikkat ediniz. Yapışkan bantın 
koruyucu filmini sıyırıp çıkarın ve standart merdiven  
profilini, sistem taşıyıcı profilin üzerine yapıştırın. Daha 
sonra herhangi bir düzeltme yapmanız gerekmez. 
Standart merdiven profilini ileride değiştirmek istemeniz 
durumunda, sökmeye, profilin bir ucundan veya merdiven 
aynasından başlayın. Sökerken, yapıştırıcı yatağından 
ayrılana kadar taşıyıcı profili aşağıya doğru bastırın.

Fayans kalınlığı Profil rengi

6,0–8,0 mm beyaz

9,0–11,0 mm gri

Merdiven sistem Profilleri
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sistem taşıyıcı Profillerin Montajı

A

B

c

Üniversal Delik Düzenine sahip sistem taşıyıcı Profillerin 
Montajı

Plastik mamul sistem taşıyıcı profiller, aşırı zorlanmalara karşı 
dayanıklı olup, diğer malzemelere kıyasla en yüksek seviyede 
şekil stabilitesiyle öne çıkarlar. Montajın aşağıda belirtildiği 
gibi yapılmasını öneririz:

A  Üst kenarlar zemine silme olacak şekilde, en üstteki 
merdiven aynasının kaplamasını döşeyin. Sistem taşıyıcı 
profili, fayans kalınlığına uygun olacak şekilde seçin (bkz. 
sayfa 15).

B  Fayans yapıştırıcıyı, ayak basma yüzeyine sürün ve sistem 
taşıyıcı profilin altındaki profil boşluklarını yapıştırıcı ile 
doldurun. Taşıyıcı profili, yapıştırıcı yatağına kuvvetlice 
bastırın. Profil kenarı, basamak aynasının üst kenarına  
pozisyonlandırmaya yaramakta olup, tamamen  
döşendikten sonra görünmez.

c  Döşeme sırasında, fayans yüzeyinin yaklaşık olarak tercih 
edilen dekor profilinin yüksekliğinde olmasına dikkat 
edin. Dekor profilini ilk önce taşıyıcı profilin üzerine 
koyun. Yapıştırıcı fazlalıklarını uzaklaştırın. Yapıştırıcı 
sertleştikten sonra, derz dolgusuna geçebilirsiniz.

 
En ince Ayrıntılarına Kadar Düşünülmüş sistem taşıyıcı 
Profiller

1 Daha kolay derzleme sağlayan profil kenarı

2 Kolay temizlenebilen yüzey

3 Kaydırmaz ön kenar

4 Yapıştırma, harç, çivileme, vidalama çalışmaları için ideal 
 üniversal delik düzeni

5 Yapıştırıcı ve harcın sıkıca birbirine bağlanmasını 
 sağlayan çoklu hücreler

6 Merdiven basamağına optimum bir pozisyonlama 
 sağlayan profil kenarı

1

2

3

6

4

5
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kaplamadan daha yüksek olmamasına dikkat ediniz. Bu 
özellik sayesinde, genleşme derzi profilinin başka bir faydası, 
yani, başka bir kullanım olanağı da mevcut: Yapışkan bant 
dikkatli bir şekilde ayrıldıktan sonra yumuşak plastik profil, 
bükülerek köşe bölgelerde kullanılabilmektedir.

Kalın Yatak için Genleşme Derzi Profilleri
Genleşme derzi profil harçlı döşemeye uygundur. Profil, 
tadilat işlerinde, sonradan çekilen genleşme derzinin içine 
oturtulabilir. Bu şekilde ortaya çıkan boşluklar, daha sonra 
derz malzemesi ile doldurulur.

Kenar Derz Kapatma Profilleri ve Aksesuarları
Kenar derz kapatma profilleri ile, kırık kenar derzleri hızlı ve 
kolayca kapatılabilir. Derz kapatma profilleri, kenar bölgelerdeki 
diğer derzlerde sadece dekoratif bir çıta şeklinde de kullanı-
labilir. Profil, sadece, içine silikon doldurulan derze bastırılarak 
yerine yerleştirilir.
Plastik mamul kenar derzi aksesuarları ile, görsel açıdan çarpıcı 
iç ve dış köşeler veya testere ile gönye kesilmesine gerek 
kalmaksızın, bitişler oluşturulabilir.

* Bunlar, yaklaşık değerlerdir

Derz Kapatma Profilleri
Rijit bir görüntü sergileyen fayans kaplamalar dahi genleşme 
kuvvetlerine maruz kalır. Bu genleşme kuvvetleri, her ne  
kadar insan gözü tarafından algılanamasa da kendilerini 
kopmuş derzler veya kırık fayanslar şeklinde gösteren, 
önemli hasarlara neden olur. Fayans kaplamanın yüzey 
kalitesi kaybolur, kontrolsüz bir şekilde su almaya başlar ve 
bunun sonucunda ileride başka hasarlar ortaya çıkabilir.
Derz kapatma profili, T şeklinde bir geçiş profili olup, birbiriyle 
bitişen iki zeminde kullanılır. Profil, içine silikon doldurulan 
genleşme derzine bastırılarak yerine yerleştirilir.

Genleşme Derzi Profilleri
Fayans kaplamaların genleşme derzleri, fayansların; örn; duvar 
köşe bölgeleri gibi farklı zeminlere döşeneceği her yerde 
gereklidir. Genleşme derzlerinin mevcut olduğu zeminler 
veya fayans kaplamaların güçlü gerilmelere maruz kaldığı 
yerlerde de aynı şekilde gereklidir. Bu durum, döşemeden 
ısıtma sistemlerinin mevcut olduğu yerler (kaplama yüzey 
uzunluğu maks. 8 m*), koridorlar, duvarlar (her 3 m*'de bir  
dikey oturma derzi) ve veranda kaplamalarında (her 
2,5 m*'de bir) söz konusudur.
Bizim genleşme derzi profillerimiz, derz bölgelerinde, ortaya 
çıkan gerilmeleri emen üstün nitelikli yumuşak bir plastikten 
oluşmaktadır. Genleşme profilinin alt tarafında, döşeme 
sırasında harcın içeri girmesini engelleyen yapışkan bir bant 
bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde profil, hızlı ve kolayca 
yere sabitlenebilmektedir. Döşeme sırasında, profilin fayans 

Derz Kapatma ve Genleşme 
derzi Profilleri
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Üniversal Delik Düzenine sahip Duvar Bitiş Profilleri ve 
su Geçirmez süpürgelikler
Islak hacimlerdeki köşeler, kritik bölgeler arasında yer alır. 
Buralara su girmesi engellenmelidir. Bu engelleme, genellikle 
derzler silikon ile doldurularak yapılmaktadır. Silikonla çalışmak 
kolay olmadığı gibi, sadece sızdırmazlık sağlanabilir; ancak 
derzin görüntüsü hiç de iç açıcı olmaz. Kendinden yapışkanlı 
su geçirmez süpürgelikler ve derz kapatma profilleri, ek bir 
koruma, görsel açıdan bütünsel bir görüntü ve kolay bir 
montaj sunmaktadır.
Su geçirmez süpürgelikler, dayanıklı plastik ve dudak tipi 
esnek sızdırmazlık elemanlarından oluşmaktadır. Önce özel 
yapışkan bant, su geçirmez süpürgeliğe veya derz kapatma 
profiline yapıştırılır ve süpürgelik veya profil, yağdan ve 
sudan arındırılmış zemine yapıştırılır.

su Geçirmez süpürgelikler için Yapışkan Bant
Su geçirmez süpürgelikler, yapışkan bant ile, kalıcı olarak 
köşelere yapıştırılır.

clipstech® sistem profilleri, zor durumlar için en uygun 
çözümü sunar. Bu inovatif profil sistemi, farklı yüksekliklerde 
taşıyıcı plastik profiller ve dekoratif alüminyum profillerden 
oluşmaktadır. Sistem, tüm fayans veya diğer kaplamaların 
geçişleri, bağlantıları veya bitişlerinde kullanılmak üzere  
uygundur. Sahip oldukları klipsli mafsal bağlantıları ile  
ustaca tasarlanmış kanat teknolojisi sayesinde, clipstech® 
sistem profilleri ile, 21 mm'ye kadar seviye farkları  
dengelenebilmektedir.

clipstech® sistem Profilleri su Geçirmez süpürgelikler ve 
Aksesuarlar
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Fayans kaplamaların su sızdırmazlık kapasiteleri sınırlıdır. 
Derzler, kalkan veya çatlayan fayanslardan zemine su sızabilir 
ve bunun sonucunda da yapının üzerinde çiçeklenmeler ve 
rutubet hasarları gelişebilir.
Don ve yüksek sıcaklıklar gibi termik yükler, balkonların 
zeminlerinde çatlamalar ve patlamalar gibi hasarlara neden 
olabilir. Bu nedenle su yalıtımı yapılması kaçınılmazdır.
Zeminin sünmesi ve büzülmesi veya zemin şapı veya  
ahşabının çatlak olması, fayans kaplamaların yerlerinden 
kalkmalarına ve çatlamalarına neden olabilir.
Zemin üzerinde mevcut olan çatlaklar, döşeme sırasında  
sorunlara neden olabilir. Fayans kaplamanın zeminde  
ayrılması, bu soruna çare olabilir.

Ölçüler
Bu broşürde verilen ölçüler yaklaşık değerler olup, cüzi  
oranda yukarıya veya aşağıya doğru sapabilirler.

Ürün Modelleri
Teknolojik gelişmelere veya ürünlerin daha iyi duruma  
getirilmesine hizmet eden değişikleri yapma hakkımız 
saklıdır.

Garanti
Bu prospektüste yer alan bilgiler, kısaltılmış bilgiler  
olduğundan, gerek münferit bir durumdan, gerekse bu  
prospektüsün içinde resimleri bulunan modellerin  
uygulanmasından kaynaklanan sorunlar, garanti kapsamı 
dışındadır.

Renkler
Bu prospektüste görülen renkler, ürünlerin gerçek renklerinden 
farklılık gösterebilir.

Matlar ve Aksesuarlar Açıklamalar – 
teknik Bilgiler
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